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LEPIDOPTERA
OM EN BIJ

ZEVENHUIZEN (Z.-H.),

DOOR

A. A. VAN PELT LECHNER.

(PI. 7.)

(Vervolg der opgave, voorkomende op pag. 75 van Deel 39

van dil Tijdschrift.)

Sphinx ligustri^ L. Op 28 Februari jl. werd mij een vrouwelijk

exemplaar (vlucht 114 mm.) dezer soort gebracht, waarvan de

pop in een verwarmd vertrek was bewaard geworden.

Aclieronüa airopos, L. In Augustus van 1896 werden vele

rupsen op aardappelplanten gevonden.

Enkele der door mij aan Dr. Oudemans gezonden poppen zijn

in het najaar tot ontwikkeling gekomen. In de natuur heb ik den

vlinder niet waargenomen , terwijl mijne poppen allen zijn gestorven.

Sesia formicaefonnis , Esp. Eén exemplaar , dat ik des nachts

op een rietblad zag zitten, op een plek, waar men Salix viminalis

in massa aantreft.

Zeuzera pyrina^ L. Tot nu toe slechts eenmaal (als vlinder)

waargenomen.

Bomhyx potaioria, L. De rupsen in allerlei grootten, op moeras-

sige plaatsen , overwinterend gevonden.

lïarpyia fwcula, L. Op een iepenstam in mijn tuin vond ik

het, tot nu toe eenige door mij dezer Notodontide, alhier waar-

genomen exemplaar.
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Cymatophora or , W. V. Op « smeer » komende.

Arsìlonche venosa, Bkh. Een drietal rupsen, bij dag vretende,

vond ik in September op Phragmites communis, waar dit buiten

het water groeide.

OrtJwsia pistacina, W. V. Op «smeer».

XantUa gilvago , W. V. Als de vorige.

Cuculila chamomillae, W. V. Eens waargenomen. (Het exem-

plaar berust in de collectie van Dr, Oudemans.)

AmpJiipyra tragopogonis , Cl. Talrijk.

Naenia typica, L. Veelvuldig op moerassige plaatsen vliegend.

Nonagria typliae , Esp. Op sommige plaatsen langs de rivier de

Rotte, zéér talrijk; dââr zat het vlieggat (spiegeltje) 50 à 60 cm.

boven het water; in een vijver daarentegen , waar constant + 75 cm.

water staat, trof ik dit op 20 à 30 cm. boven den waterspiegel

in de Typha-stengels aan.

Eenmaal vond ik in één stengel twee poppen: uit de eene ont-

wikkelde zich deze soort , uit de andere spargami , Esp. ;
een ge-

meenschappelijk vlieggat zat tusschen de naar elkander toegewende

koppen in.

Nonagria spargami, Esp. Even talrijk als de vorige.

Nonagria geminipuucta , Hatch. Zéér overvloedig. De rupsen

dezer soort bewonen soms gemeenschappelijk met die van N. arim-

dineta , Schm. één rietstengel.

In Januari kwamen enkele der in een verwarmd vertrek ge-

plaatste eitjes uil. Bij de pas uitgekomen rups zijn de segmenten

\ —3 vuilwit, 4—12 roodbruin gekleurd; de kop is glanzend

zwart, terwijl de borstelharen aanwezig zijn dââr, waar die bij de

volwassen rups aangetroffen worden.

De eitjes waren in Augustus en September, zéér kort na de paring,

aan de wanden van de kweekkist, soms in kleine snoertjes,

afgezet. Waar en op welke wijze geminipuncta in de natuur hai'e

eitjes legt, is mij nog niet gebleken. Hofmann (Raupen, p. 404)

zegt dat dit geschiedt aan grasstengels.

Figuur 5 vertoont een drietal eitjes, door den vlinder tegen

elkander gelegd, van ter zijde gezien.
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Figuur 6 laat zien hoe een vierde eitje zich aan 't oog voordeed
,

er hovenop gezien, terwijl figuur 7 een op zijn kant staand eitje

weergeeft; een en ander is 30 x vergroot voorgesteld naar den

toestand op 17 Maart jl.

De pas gelegde eitjes zijn geelachtig-wit gekleurd.

Nonagria rufa, Haw. Tot nu toe slechts één afgevlogen exem-

plaar gevonden.

Tapinostola Jlnxa , Hb. Nog sleclits eenmaal aangetroilen. Deze

soort zal echter, evenals de vorige, in deze streek wel haar be-

paalde plekken hebben, waar zij talrijk aanwezig is.

Tapluosiola phragii/Àtidls , Hb. De rupsen vond ik in Mei 1896 over

een groote uitgestrektheid , op veengrond (in den Prins-Alexander-

polder).

Een paar dagen vóór half Juni waren er vele volwassen; toch

bleek mij , dat ook bij deze Leucanide de ontwikkeling nog al

ongelijk is. Volwassen rupsen zijn geelacJdif/-W\i gekleurd, met

/^6'/^^!-paarse vlekken; niet-volwassen zijn zij wit met doitker-^scosse

vlekken.

De in Sepp (VHde Deel) als volwassen afgebeelde rups komt

mij als te klein weergegeven voor, terwijl de donker-paarse vlekken

daarvan mij bovendien versterken in de meening, dat een onvol-

wassen exemplaar is afgebeeld.

De vlinders komen niet alleen tegen den avond , maar ook vaak

overdag uit.

Op 17 Juli deed ik 's avonds eenige rietstengels in de kweek-

kist, waarin zich verscheidene vlinders bevonden, en ik nam dien

avond eenige paren in. copulatie waar. Op 20 Juli zag ik buiten

op een der stengels, nabij een bladvoet, één wit gekleurd eitje.

Toen had , zooals mij enkele dagen later , bij nader , inwendig

onderzoek der planten bleek, de eierlegging reeds geheel plaats

gehad, en wel op de wijze, zooals figuur 2 op de plaat dat op

natuurlijke grootte (het blad thans outYoXA) laat zien; de eitjes

hadden toen een licht-paarse kleur (zie figuur 3) (' ) ; zij worden

(1) Sterk vergroot.
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door het wijfje aan de binnenzijde van een nog niet ontrold riet-

blad door middel van een kleefstof vastgehecht.

Ook Dr. Oudemans , aan wiens welwillende tusschenkomst ik

de onderwerpelij ke afbeeldingen verschuldigd ben , vond het hier-

bovenbedoelde eitje, aan de buitenzijde van den stengel geplaatst

(zie figuur 1) (1), en dat ik op verscheidene van binnen bezette

planten aantrof, hoogst merkwaardig. Wanneer bij nader onder-

zoek dit (ksluït-eÏD constant aanwezig wordt gevonden, zou men

het kunnen beschouwen als een waarschuwingsteeken , dat de

wijfjes voor elkander plaatsen —de eier-snoercn toch zijn van

buiten af niet zichtbaar —ten einde een opeenhooping , losmaking

of beschadiging daarvan te voorkomen.

In Januari kwamen er van de in een verwarmd vertrek ge-

plaatste eitjes uit. De uit het ei komende rups is in uiterlijk gelijk

aan de volwassen. Figuur 4 laat die (30 X vergroot) zien , nog

in het eitje liggende, even vóór liet uitkomen.

Senta maritima. Tausch. In een Typlia-stengel vond ik een

mij onbekende rups, blauwgrijs gekleurd, met iets donkerder, ge-

golfde langslijnen en zwartbruinen kop. Plantaardig voedsel weigerde

zij geheel en al, doch kleine Coleoptera en jonge rupsjes van CUlo

'phragmitellus zoog zij gretig uit; dit deed mij dadelijk vermoeden,

dat ik met deze zeldzame soort te doen had. Uit ile pop ontwik-

kelde zich een exemplaar der variëteit Blpimcfata , Haw. (-).

(1) 2 X vergroot.

(2) Uit Nieuwkoop {Z.-H.) y (ivkve,e.g ik in April 189G een groote hoeveellieid oiulo

rietstengels, waaruit ik, behalve eene vuil-wit gekleurde rups van maritima (die

een groot vrouwelijk «"///je-cxemplaar opleverde), een volwassen rups van de zoo

hoogst zeldzame Phragmatoecia castaneae, Hb. te voorschijn haalde, dio het helaas

niet tot den imago-staat gebracht heeft. Deze merkwaardige rups, die een

lengte had vau 6 cm., en wier uiterlijk volkomen overeenkwam met de beschrij-

ving daarvan door den heer Snellen in diens werk : „ De Vlinders van Neder-

land" {Macrolepidoptera, p. 115) gegeven, deed mij op het eerste gezicht in

haar geheele voorkomen sterk aan het type der grootere soorten onder de

jVo»a^)7«-rupscn (typhaé) denken , doch bovenal in habitus aan de rups van

Calamia hitosa
.,

waarbij eveneens de eerste segmenten dikker zijn dan de overige.

Wat de afbeelding in Hofmann's „die Raupen dor Gross-Sclimetterlinge Europas"

(Taf. 14, üg. 12), die de rups van caxtaneae moet voorstellen, te zien geeft, is

mij niet duidelijk.
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Meliana flammea. Curt. Dat ik deze zeldzame Leucanide hier

Wel eens zou vinden, was mij reeds geruimen tijd geleden door

den heer Snellen voorspeld.

Het eerste exemplaar vond ik op een avond in Mei van dit jaar

op mijn vi'arande tegen een raam zitten. Ik vermoed dat de sterke

noordwestelijke wind, die er dien avond woei, het van de riet-

velden, nabij de rivier de Rotte gelegen, in de richting van mijn

tuin heeft medegevoerd.

Leucania pullens, Cl. De eerste generatie blijkbaar niet groot in

aantal; daarentegen door Dr. Oudemans en mij in September over-

vloedig waargenomen; vooral vonden wij vele vlinders des avonds

in of op de pluimen van het gewone riet zitten,

Leucania stramÀnea , Tr. Van April tot in het begin van Juni 1 896

verkreeg ik de rupsen in diverse grootten. Zij waren hier in dat jaar
,

overal waar riet groeide, in bijzonder groot aantal te vinden.

Zéér gaarne eten zij aan de nog niet geheel ontrolde bladen

van jong riet , doch niet het « merg » , zooals Hofmann onjuist bij

deze soort in zijn werk « Die Gross-Schmelterlinge Europas » , op

pag. 103, vermeldt.

Bij voorkeur verpopten de rupsen zich in rietstoppels en het

komt mij voor , dat de verpopping tusschen rietbladen uitzondering is.

Terloops wil ik hierbij voegen , dat ook de rupsen van L,

impura, Hb'., behalve in den grond, zich ook wel, en dan op

volkomen dezelfde wijze als stramìnea, in rietstoppels verpoppen.

Leucania obsoleta. Hb. De rupsen worden hier zéér algemeen,

in rietstoppels overwinterend, aangetroffen; een paar malen vond

ik ze in Typha-stengels.

Op 11 Mei waren nog niet al mijne exemplaren verpopt. Enkele

verlieten haar « woon-stoppels » kort vóór de verpopping , die dan

daarbuiten plaats greep. Omstreeks 24 Juni had ik eitjes , die 9

Juli zijn uitgekomen.

Eene tweede generatie van deze, noch van de voorgaande soort

heb ik hier ooit waargenomen.

Op 6 Februari van dit jaar ontwikkelde zich de vlinder uit een

in December in een verwarmde kamer geplaatste rups.
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Ägrotis ypsilon, Hfn. In Augustus en September talrijk op

« smeer » komende.

Caradrina davipalpis , Scop. Den 16^/^« October trof ik in mijn

huis een gaaf voorwerp dezer soort aan.

liumia crataegata , L.

Nyssia strataria, Hfn. Is hier niet zeldzaam.

Aan de in mijn vorige opgave vermelde Microlepidoptera kan ik

nog toevoegen : Depressaria nervosa , Haw. De heer Snellen was

zoo vriendelijk het exemplaar daarvan te determineeren.

Zevenhàzen [Z.-H.),

December 1896/Julij 1897.


